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BAB  VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 

 Setelah dilakukan penelitian, maka dapat disimpulkan: 

 H1. Family conflict berpengaruh signifikan terhadap socioemotional wealth, 

ditolak. Sekalipun family conflict berpengaruh negatif terhadap socioemotional 

wealth, namun tidak signifikan. Hal ini disebabkan adanya governance yang baik 

dalam family firm yang diteliti, sehingga perbedaan pendapat di antara anggota 

keluarga pemilik sekaligus pengelola usaha dapat diatur dengan baik dalam 

governance.  

 H2. Family conflict berpengaruh signifikan tehadap decision-making, ditolak. 

Sekalipun family conflict berpengaruh negatif terhadap socioemotional wealth, 

namun tidak signifikan. Hal ini disebabkan adanya governance yang baik dalam 

family firm yang diteliti, sehingga perbedaan pendapat di antara anggota 

keluarga pemilik sekaligus pengelola usaha dapat diatur dengan baik dalam 

governance. 

 H3. Family firm governance berpengaruh signifikan terhadap socioemotional 

wealth, diterima. Hal ini terjadi karena governance yang baik yang dibentuk dari 

interaksi bersama antara anggota keluarga pemilik usaha, visi yang sama yang 

terbentuk karena interaksi yang baik, adanya hal dan kesempatan untuk 

memonitor jalannya usaha, dan memberikan pendapat bagi strategi menjalankan 

usaha di masa depan dipertimbangkan. Sebagai akibatnya, anggota keluarga 

merasa suksesi kepada generasi selanjutnya dapat dilakukan, terdapat 
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keterikatan emosi yang kuat di antara anggota keluarga pemilik usaha, dan 

pemilik usaha memiliki identifikasi diri yang baik terhadap usaha keluarga. 

 H4. Family firm governance berpengaruh signifikan terhadap decision-making, 

diterima. Hal ini terjadi karena governance yang baik yang dibentuk dari interaksi 

bersama antara anggota keluarga pemilik usaha, visi yang sama yang terbentuk 

karena interaksi yang baik, adanya hak dan kesempatan untuk memonitor 

jalannya usaha, dan memberikan pendapat bagi strategi menjalankan usaha di 

masa depan dipertimbangkan. Sebagai akibatnya, anggota keluarga pemilik 

usaha yang terlibat dalam manajemen mempersepsi kualitas decision-making 

yang dihasilkan adalah baik, demikian pula komitmen dalam merealisasikan 

decision-making yang telah ditentukan bersama. 

 H5. Decision-making berpengaruh signifikan terhadap socioemotional wealth 

diterima. Hal ini terjadi karena decison-making yang dihasilkan dipersepsi baik 

kualitasnya, demikian pula komitmen untuk merealisasikannya. Dengan demikian 

anggota keluarga merasa suksesi kepada generasi selanjutnya dapat dilakukan, 

terdapat keterikatan emosi yang kuat di antara anggota keluarga pemilik usaha, 

dan pemilik usaha memiliki identifikasi diri  yang baik terhadap usaha keluarga. 

6.2. Saran 

6.2.1. Saran Manajerial 

 Setelah dilakukan penelitian dengan berdasarkan teori dan pengujian empiris, 

berikut adalah saran manajerial yang dapat diberikan bagi pemilik family business: 

1. Konflik kognitif dimana perbedaan pendapat lebih pada visi jangka panjang 

usaha, maupun konflik proses dimana perbedaan pendapat lebih pada 

pelaksanaan pembagian tanggung jawab sehari-hari dapat berpotensi positif 

bagi family business, karena itu diupayakan perbedaan pendapat tipe ini 
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dapat dijadikan pemicu kemajuan usaha melalui brainstorm yang sehat, 

sehingga semua masukan dapat mengkontribusi kemajuan usaha.  

2. Konflik relasional bilamana ada, harus diminimalisir. Konflik relasional di sini 

yang dimaksud adalah sesuai dengan konseptualisai Eddleston dan 

Kellermanns (2008) maupun Jehn dan Berdensky (2003) di mana di 

dalamnya terkandung emosi negatif karena ketidaksukaan pribadi yang tidak 

berhubungan dengan pekerjaan. Konflik relasional dapat membahayakan 

proses dan kinerja family business. 

3. Family firm governance dibentuk sejak dini ketika family business masih 

muda, dan terus dijaga kesinambungannya. Poin-poin yang harus 

dipertimbangkan di dalam family firm governance adalah interaksi di antara 

anggota keluarga pemilik usaha, upaya membentuk visi yang disepakati 

bersama, hak dan kesempatan untuk memonitor jalannya usaha, dan 

kemungkinan memberikan pendapat atau saran atas strategi menjalankan 

usaha.  

4. Bilamana terdapat dominasi pribadi yang dipandang mahir memimpin usaha, 

tetap diupayakan pendelegasian wewenang dan pembentukkan tim dengan 

integritas yang baik yang mampu menjadi lapis ke-2 dalam pembuatan 

decision-making. Team ini bekerja sesuai kaidah family firm governance agar 

anggota keluarga pemilik usaha tetap merasa socioemotional wealthnya 

terpelihara. 

5. Decison-making disepakati kualitasnya dan komitment untuk melakukannya. 

6.2.2. Saran Penelitian Lebih lanjut 

 Sebagaimana diketahui, metode PLS-SEM dengan menggunakan SmartPLS 

3.0 memungkinkan penggunanya untuk memodifikasi model. Mengingat kelebihan 
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yang dimiliki oleh program SmartPLS 3.0, maka untuk melihat kemungkinan 

penelitian lebih lanjut, telah dilakukan modifikasi sejumlah kemungkinan variasi 

model dengan menggunakan data sample yang ada dan variabel-variabel yang 

terdapat dalam model penelitian ini. 

 Modifikasi model pertama (Lampiran G) adalah dengan menghilangkan 

variabel Family Firm Governance. Dengan menghilangkan variabel Family Firm 

Governance, hubungan antara variabel Family Conflict dengan Decision-makin 

maupun Socioemotional Wealth tetap menunjukkan path coefficient negatif. 

Sementara itu, signifikansi hubungan variabel Family Conflict dengan Socioemotional 

Wealth menjadi 1,788 sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang 

signifikan.  

 Modifikasi model ke-2 (Lampiran G) adalah dengan menghilangkan variabel 

Family Firm Governance, selanjutnya indikator yang digunakan hanya Konflik 

Kognitif dan Konflik Proses.  Dengan menghilangkan variabel Family Firm 

Governance dan indikator Konflik Relasional, hubungan antara variabel Family 

Conflict dengan Decision-making maupun Socioemotional Wealth tetap menunjukkan 

path coefficient negatif. Sementara itu, signifikansi hubungan variabel Family Conflict 

dengan Socioemotional Wealth menjadi 1,779 sehingga dapat disimpulkan terdapat 

pengaruh yang signifikan. 

 Modifikasi model ke-3 (Lampiran G) adalah dengan menghilangkan variabel 

Family Firm Governance, selanjutnya indikator yang digunakan hanya Konflik 

Kognitif dan Konflik Relasional.  Dengan menghilangkan variabel Family Firm 

Governance dan indikator Konflik Proses, hubungan antara variabel Family Conflict 

dengan Decision-making maupun Socioemotional Wealth tetap menunjukkan path 

coefficient negatif. Sementara itu, signifikansi hubungan variabel Family Conflict 
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dengan Socioemotional Wealth menjadi 1,725 sehingga dapat disimpulkan terdapat 

pengaruh yang signifikan. 

 Modifikasi model ke-4 (Lampiran G) adalah dengan menghilangkan variabel 

Family Firm Governance, selanjutnya indikator yang digunakan hanya Konflik Proses 

dan Konflik Relasional.  Dengan menghilangkan variabel Family Firm Governance 

dan indikator Konflik Kognitif, hubungan antara variabel Family Conflict dengan 

Decision-making maupun Socioemotional Wealth tetap menunjukkan path coefficient 

negatif. Sementara itu, signifikansi hubungan variabel Family Conflict dengan 

Socioemotional Wealth menjadi 1,835 sehingga dapat disimpulkan terdapat 

pengaruh yang signifikan. 

 Dengan demikian, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan menguji 

pengaruh konflik berdasarkan indikator yang ditetapkan oleh Kellermanns dan 

Eddleston (2007) maupun Eddleston dan Kellermanns (2008). Berdasarkan data di 

atas, terlihat bahwa tanpa Family Firm Governance, pengaruh Family Conflict akan 

signifikan bagi Socioemotional Wealth, di mana untuk setiap perubahan positif 

variabel Family Conflict atau dengan kata lain dengan semakin meningkatnya konflik, 

akan berpengaruh negatif terhadap Socioemotional Wealth, demikian pula 

sebaliknya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil ini mengkonfirmasi 

pernyataan McKee et al. (2014) yang mengatakan bahwa konflik mempunyai potensi 

merusak pada family business. Hal ini menjadi signifikan bila tidak ada Family Firm 

Governance yang mengatur hubungan keluarga dan bisnis dalam sebuah family 

business. 

 Penelitian berdasarkan generasi juga menarik untuk penelitian selanjutnya. 

Hal ini dapat terlihat dari hasil signifikansi yang berbeda ketika dilakukan dua 

pengujian pada generasi yang berbeda berikut ini.  
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 Data yang diperoleh pada penelitian ini juga dicoba untuk melihat pengaruh 

Family Conflict terhadap Socioemotional Wealth, tetap dengan menggunakan 

Decision-making sebagai variabel mediasi. Hasil pengujian menunjukkan tidak 

terdapat pengaruh signifikan Family Conflict bila data responden hanya dipilih 

generasi ke-2 dan ke-3 saja dengan jumlah responden 29 (Lampiran G). 

 Sementara itu bila hanya digunakan data yang diperoleh dari responden 

generasi ke-1, sekalipun jumlahnya hanya 19, namun terdapat pengaruh yang 

signifikan antara Family Conflict dengan Decision-making dengan nilai t-statistic 

4,963 dengan path coefficient negatif. Dengan demikian pada generasi ke-1, Family 

Conflict berpengaruh signifkan terhadap Decision-making, di mana untuk setiap 

peningkatan Family Conflict akan berpengaruh negatif terhadap Decision-making. 

Namun Family Conflict tidak berpengaruh signifikan terhadap Socioemotional Wealth 

(Lampiran G). 

  

 

 

  


